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w tekście dramatu znajdują si~ poniższe cytaty z Thomasa 
Bernharda: 

Moim ostatnim profesorem przed Horowitzem był Wiihrer, jeden z 
tych nauczycie/I, którxy duszą cz/owleka prxecli;tnośclą, nie mówiąc 
jut o moich wcześniejszych nauczycie/ach, same, jak to sit; mówi, 
renomowane nazwiska, na słynnych naszych ak#demlach mają 
własne katedry, z wysokim upoutenlem, a prxeclei mimo to są 
jedynie grającymi nił fortepliJn/e unlcestw/iJcuml, nie miłjącymi 
zie/onego pojt;cla o pojt;clu muzyki, pomyślałem. Cl nauczyciele 
muzyki grają wszt;dzle i wszi;dzle bez wyjątku zasiadają, rujnując 
przy tym tysiące, setki tysięcy studiujących muzykę, jiikby celem Ich 
iyclii by/o zdusić w zarodku kaidy wyr<1stający ponad prxecli;tność 
miody talent muzyczny. Nigdzie nie spotyka się takiego briiku 
odpowledzlalnoścl jak na n<1szych akademiach muzycznych. 
(,,Prxe9rany"} 

Dziesiątki tysli;cy studentów muzyki rusza rokrocznie szlak/em 
uczelnianej muzycznej tt;poty po to, by diić sit; doszczi;tnle unicestwić 
prxez tych niekompetentnych niłuczycleli, pomyślałem. W pewnych 
wypadkach mogą zdobyć sławi;, a mimo to I tak niczego nie pojmujof 
{. .. } . Mogą się nazywać Gulda czy Brendel, " I tiłk są nic nlew.Jrcl. 
Mo9of się nazyw.Jć Gllels, a I tak są nic nlew.Jrc/. 
(,,Prxegrany: prxekliJd Milrek Kt;dzterskl, Czytelnik 2002) 

A zatem po uprzedniej jedenastej czy dwunastej k.Jrze za tak zwMe 
znlesliiwlenle nie powinien sit; jut w tym kraju wypowiadać /n.Jczej, 
jak tylko z największą ostrotnośclą, il najlepiej w ogóle, bo 
wypowiadając cokolwiek, popełnlił prxec/ei codzienne '*dy 
wypowi.Jda}ofc sit;, zaś gloszone f.Jkty, opinie, uwsze I w kaidym 
przypadku były nacechowane plt;tnem prxestt;pstwił określanego j.Jko 
tak zwane zniesl.Jwlenle, bez wz9/t;du na to, co wypowliida, 
wypowiada tak zwane zniewagi, " zwatywszy dokładnie, prxeclei 
wszystko, cokolwiek by wypowiedz/iii [ ... ), jest tak zwanym 
znleslawlenlem, a niidto biirdzo pr.Jwdopodobne, te w kaidym 
przypadku tak zawsze zost.Jnle ucytow.Jne I osądzone prxez 
subiektywny sąd, totei musi sit; llayć z nleust.Jnnym 
prawdopodobieństwem, zwłas:tcza gdy sit; uwrględnl jego poprzednie 
kary za zn/esl.Jwienle I za lżejsze lub clęisze obriłien/ił cielesne, li 
ni/rażony bt;dzie na ciągle niebezpieczeństwo osk<1rtanla, 
spotwarzania I oskartanlił I skazywilnfil, mówić mote obojt;tnle co, 
wypowiadiJć cokolwiek, a w usZilch wszystkich ludzi zabrxml to 
zawsze jako tak zwane zniesławienie, I tylko przypadek spraw/il, te 
nie codziennie jest oskartany, gdyż prxebywajqc codziennie pośród 
ludzi ma tet o nich jakąś (swo.fV op/nit; I tt; opinię wypowladii, zna 
prawdt; I tt; prawdt; wypowiadił, I choclai opinie I prawdy, jakle 
wypowladil, są w pełni godne Wypowledzenlil I wysluch<1nla, w 
uratonych usZilch, [ ... } st.Jnowlą w kaidym przypadku mater/al 
sądowy, a to znaczy, materia/ oskartyc/e/skl I skazujący. [ .. .) Świat, 
[„.} w którym z przyczyny tak zwanego znleslawlenlii moina stanąć 
prxed sądem, [„.} jest nie tylko prxeriłiiljący, nap<1wający strachem, 
lecz także śmieszny [„.}. Co uś dotyczy kriiju, jego ojczyzny, to aby 
w niej tyć I dożyć choclatby nasti;pnego dnia, nigdy nie możnil 
mówić prawdy, do nikogo I o niczym, bowiem tylko kłamstwo posuwa 
w tym kraju wszystko naprxdd, kłamstwo wraz ze wszystkimi 
kurtynami I ornamentami i maskami I postrachem. W tym kraju 
kłamstwo jest wszystkim, prawda to tylko, oskarienle, skazyw<1nie I 
wyszydzanie. 
(,,Kalkwerk: prxeklad Ernest Dyczek, Marek Feliks Nowi/I<, 
W)ldawnlctwo Uterackie 1986) 
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„ Wariacje bernhardowskie" 
są swoistego rodzaju partyturą, rodzajem utworu muzycznego 
składającego się ze słów, rozpisanych na dwie osoby
instrumenty. Tych dwoje to utalentowani, dobrze 
zapowiadający się muzycy prowadzący ze sobą dialog, pełen 
dramatyzmu i humoru. Przedmiotem ich raz gwałtownej, raz 
spowolnionej refleksji jest sytuacja, w jakiej znajduje się dziś 
sztuka, środowisko akademickie i młody artysta u początku 
kariery. Mimo dominacji motywów muzycznych 
przedstawienie nasuwa myśl także o Innych dziedzinach 
twórczości, a jeszcze dalej sięgając zdaje się odbijać 
frustracje każdego dobrze wykształconego człowieka, 
tęskniącego za spełnieniem. 
Tytuł sztuki przywołuje osobę Thomasa Bernharda, wielkiego 
prowokatora literatury austriackiej. Sam tekst posługuje się 
cytatami z jego utworów, powołuje się także na stylistykę 
prozy autora „Kalkwerku" i „Mrozu", który swoją metafizyczną 
problematykę rozgrywa »na przemian w rejestrze „wysokim" i 
„niskim", modeluje ją w tonacji patetycznego monologu 
„jasnowidzącej" jednostki, to znów w tonacji prześmiewczej, 
poprzez język pełen natręctw, stylistycznych przerysowań i 
powtórzeń pomniejszającej roszczenia 
protagonistów. "(Z.Światłowski) 

Tekst „WariacJi" otrzymał wyróżnienie I stopnia w II 
Konkursie na Napisanie Sztuki Współczesnej Teatru Polskiego 
we Wrocławiu i miesięcznika „Dialog", przedstawienie, 
prezentowane w programie EuroDramy zebrało najwięcej 

głosów w plebiscycie publiczności. 

z listu Autora do Teatru: 

jestem przedwnikiem oglądu dzieła sztuki i jego 
interpretacji przez pryzmat biografii autora (zwłaszcza 
młodego, żyjącego}, jednakże nie mam wątpliwości, że 
prędzej czy później osoba aautora zostanie „wyciągnięta 
na powierzchnię", jego biografia zbadana, a interpretacja 
jego twórczości przez to zbadanie wzbogacona i 
dopełniona, 
wydaje mi się jednak, że im później ta „kompleksowa" 
interpretacja nastąpi~ tym lepiej dla autora i jego higieny 
psychicznej, z tego powodu przeciwny jestem także 
umieszczaniu w notce o autorze informacji o moim 
muzycznym „rodowodzie'; najchętniej zadowoliłbym się 
stwierdzeniem „autor nie podaje żadnych informacji na 
swój temat'; gdyż najwłaściwszą informację na mój 
temat widz za chwilę obejrzy 
„przemysław r jest prośbą o anonimowość, prośbą 
nie wynikającą ze strachu, kaprysu czy młodzieńczej 
zgrywy, ale z przekonania, że tym, kim jestem, kim 
chciałbym być, to, co mam na swój temat do 
powiedzenia, jaki prezentuję typ wrażliwości, jaki rodzaj 
patrzenia na świat, wszystko to powinno być uchwytne w 
literaturze, jaką piszę; wszak moje muzyczne „zaplecze" 
jest po lekturze „wariacji" oczywiste, zaś podanie 
informacji o moich związkach ze środowiskiem 
muzycznym niepotrzebnie „ukontekstowin odbiór 
„wariacji'; a zresztą jakie są to związki, jedynie 
pracownicze, pracodawca - pracobiorca, wcześniej 
profesor - uczeń, czy mają one dla mnie znaczenie 
większe niż moje związki ze środowiskiem, dajmy na to, 
parafialnym, nie wiem 

Gabrieli Gietzky 
aktor, reżyser. 
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Teatr Wielki Poznań - 2003 rok 
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Teatr Bagatela Kraków - 2005 rok 
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